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 كلٌة االدارة واالقتصاد –الكوفة جامعة  .المإسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 االرشاد السٌاحً / رمز المقرر.اسم 3

 الكترونً  اشكال الحضور المتاحة .4

 .النظام الدراسً:5

 سنوي/مقررات/اخرى

 سنوي

 66 عدد الساعات الدراسٌة .6

  .المإثرات الخارجٌة االخرى7

 14/6/2621 .تارٌخ اعداد الوصف8

 السٌاحة صناعة مجال فً ومهنة كعلم السٌاحً االرشاد بعلم التعرٌف*     .اهداف البرنامج األكادٌم9ً

 المختلفة

 الضرورٌة االحتٌاجات تحدٌد فً تساعد التً المعلومات على الحصول كٌفٌة 

 . السٌاحً االرشاد لتطوٌر

 المحلً المستوى على السٌاحٌٌن للمرشدٌن المطلوبة المواصفات معرفة*  

 .لهم المتوافرة العمل وفرص وامكانٌة والدولً

مجال االرشاد   فًوالمستخدمة االمتطورة  اسالٌب اهم على االطالع* 

 اقلٌمٌا ودولٌا ..السٌاحً

 التعرف على بعض التجارب الدولٌة الناجحة فً مجال االرشاد السٌاحً. 

 ٌادة المجامٌع السٌاحٌة وتوجٌهها.توضٌح الدور المهم للمرشد السٌاحً فً ق 

 

 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 16

 االهداف المعرفٌة-أ

 ابراز الدور المهم للمرشد السٌاحً فً نجاح قطاع السٌاحة-1أ

 واالرتقاء بهاتحدٌد الوسائل واالدوات المهمة التً من شانها تطوٌر قدرات المرشدٌن السٌاحٌٌن -2أ

 تغذٌة الطلبة بالمعلومات والخبرات الالزمة من اجل تاهٌلهم للعمل االرشادي مستقبال-3أ

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا  المقررهذا إٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص  المقررٌوفر وصف 

 وال بد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .  المتاحة. التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص



 .المجامٌع السٌاحٌة المختلفة مع التعامل عند بها االلتزامٌجب  التً االخالقٌة مثلبال الطالب تزوٌد -4أ

 -5أ

 -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج -ب

 الناجح من اجل اعداد مرشدٌن سٌاحٌٌن بكفاءة عالٌة. التخطٌط  -1ب

 التً تشجع على استقطاب االعداد الكافٌة من العاملٌن فً مجال االرشاد السٌاحً. الوسائل  اهمتوضبح   -2ب

 مفاضلة بٌن المتقدمٌن للعمل فً مجال االرشاد السٌاحً.وال ختٌارالاكٌفٌة  على التعرف  -3ب

لٌن فً مجال االرشاد السٌاحً مع المجموعة السٌاحٌة التً التً ٌرافقونها من االخطار ومن حماٌة العام كٌفٌة  -4ب

 عملٌات النصب واالحتٌال

 طرائق التعلٌم والتعلم

 

 الكترونٌة محاضرات -

 صوتٌة تسجٌالت -

  نقاشٌة حلقات -

 تقارٌر -

 

 طرائق التقٌٌم

  تحرٌرٌة امتحانات -

  شفوٌة امتحانات -

 تقارٌر -

 أسئلة مناقشات        -

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج

منطقٌة ومن ضمن الواقع وتكون ذات عالقة بمادة االرشاد السٌاحً وتكون  مشاكلعلى اٌجاد وخلق  بالطال تعلٌم -1ج

 .قالعرا فًاالرشاد السٌاحً  واجههاٌ التًالعقبات  حول المناقشات فًالمشاركة  على الطلبة حثبشكل اسئلة ل

 اسئلة وافكار متسلسلة ومترابطة -2ج

 العلمٌة والمنطقٌة فً المناقشات المطروحة-3ج

 التحلٌل والتخطٌط العلمً المدروس -4ج

 طرائق التعلٌم والتعلم



  محاضرات -

 .بكل ماٌخص االرشاد ومناقشات اسئلة -

  سٌاحٌةلمواقع  مٌدانٌة علمٌة زٌارة -

 كالنشرات والمجالت ....الخ إٌضاح وسائل -

 

 

 طرائق التقٌٌم

  ومناقشات شفوٌة اسئلة -

 عن المادة ومالحظة االمكانٌة العلمٌة للطالب اسئلة طرح -

 

 

 

 

 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د

 رشاد السٌاحًباال الوثٌقة الصلة ذات والبحوث كتبال عن البحثب متعلقة مهارات -1د

 المختلفة االكترونً البحث ٌاتوآل االنترنٌت استخدامكٌفٌة  مهارات -2د

  عن المنقدم والقابلٌات والمهرات التً ٌمتلكها ذاتٌة سٌرة اعداد مهارات -3د

 -4د

 طرائق التعلٌم والتعلم

  محاضرات           -

 .االرشاد ماٌخص بكل ومناقشات اسئلة -

 سٌاحٌة لمواقع مٌدانٌة علمٌة زٌارة -

 

 

 طرائق التقٌٌم

 

  ومناقشات شفوٌة اسئلة          -

 عن المادة ومالحظة االمكانٌة العلمٌة للطالب اسئلة طرح -



 

 

 

 

 .بنٌة المقرر11

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة

 اسم الوحدة/او

 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم  طرٌقة التعلٌم  اسم الوحدة /الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع

1 

 

عرض مفردات المادة على  االطالع على البرنامج الدراسً 2

الطلبة والخطة الدراسٌة 

 لاللتزام بها .

 ال ٌوجد  محاضرات 

2 

 

الفصل االول / االرشاد السٌاحً  2

 ,المفهوم واالهمٌة

الفصل االول / االرشاد 

 السٌاحً

 نقاش محاضرات

3 

 

مفهوم االرشاد والمرشد  2

 السٌاحً

مفهوم االرشاد والمرشد 

 السٌاحً

 امتحان ٌومً محاضرات

4 

 

امتحان  ,السٌاحً المرشد اشكال اشكال المرشد السٌاحً,  2

 شهري

 امتحان شهري

 

5 

اشكال المرشد السٌاحً حسب  2

 النطاق الجغرافً

 حسب السٌاحً المرشد اشكال

 الجغرافً النطاق

 نقاش محاضرات

 

6 

 حسب السٌاحً المرشد اشكال 2

 نوع الرحلة

 حسب السٌاحً المرشد اشكال

 الرحلة نوع

 نقاش محاضرات

7 

 

الفصل الثانً فن ممارسة  2

 االرشاد السٌاحً

 ممارسة فن الثانً الفصل

 السٌاحً االرشاد

 امتحان ٌومً محاضرات



8 

 

عمل المرشد فً المرافق  2

 السٌاحٌة

 المرافق فً المرشد عمل

 السٌاحٌة

 امتحان شهري امتحان شهري

9 

 

 نقاش محاضرات السٌاحٌة الداللة مهارات مهارات الداللة السٌاحٌة 2

16 

 

الفصل الثالث, العالقات العامة  2

 واالرشاد السٌاحً

 العامة العالقات, الثالث الفصل

 السٌاحً واالرشاد

 نقاش محاضرات

 

11 

الفصل الرابع/ االتصال الفعال  2

 ودوره فً االرشاد السٌاحً

 الفعال االتصال/ الرابع الفصل

 السٌاحً االرشاد فً ودوره

 عصف ذهنً محاضرات

12 

 

مهارات الحدٌث فً االرشاد  2

 السٌاحً

 االرشاد فً الحدٌث مهارات

 السٌاحً

 وامثلةاسئلة  اسئلة وامثلة

 

13 

الفصل الخامس, المشاكل  2

 المتوقعة أثناء الجولة السٌاحٌة

 المشاكل, الخامس الفصل

 السٌاحٌة الجولة أثناء المتوقعة

 نقاش محاضرات 

14 

 

قواعد عامة لحل المشاكل التً  2

 تواجه المرشد السٌاحً 

 التً المشاكل لحل عامة قواعد

 السٌاحً المرشد تواجه

 امتحان امتحان 

الفصل السادس, القٌادة وادارة  2 15

 المخاطر فً االرشاد السٌاحً

 وادارة القٌادة, السادس الفصل

 السٌاحً االرشاد فً المخاطر

 نقاش محاضرات

16 

 

اشكال المخاطر فً االرشاد  2

 السٌاحً

 االرشاد فً المخاطر اشكال

 السٌاحً

 نقاش محاضرات

17 

 

الفصل السابع, التقنٌات  2

 فً االرشاد السٌاحًواالدوات 

 التقنٌات, السابع الفصل

 السٌاحً االرشاد فً واالدوات

 نقاش اسئلة وامثلة 

    عطلة نصف السنة   

18 

 

وسائل حشد المجموعة خلف  2

 المرشد

 خلف المجموعة حشد وسائل

 المرشد

 نقاش محاضرات

19 

 

الفصل الثامن, المعاٌٌر  2

 االخالقٌة فً االرشاد السٌاحً

 المعاٌٌر, الثامن الفصل

 السٌاحً االرشاد فً االخالقٌة

 نقاش محاضرات

26 

 

 نقاش محاضرات السلوك مدونات مدونات السلوك 2

 محاضرات محاضرات االرشاد مهنة فً الرقابةالرقابة فً مهنة االرشاد  2 21



 

 

 .البنٌة التحتٌة12

 ال ٌوجد  الكتب المقررة المطلوبة  -1

 2615االرشاد السٌاحً,زٌاد عٌد  الرواضٌة مإسسة زمزم للنشر,عمان االردن المراجع الرئٌسٌة )المصادر -2

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ

 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(

 .2662السٌاحً مإسسة الوراق للنشر عمان  االرشادمثنى طه الحوري, 

اسامة صبحً الفاعوري,االرشاد السٌاحً مابٌن النظرٌة والتطبٌق ,دار الوراق 

 2666للنشر عمان,

 

  المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب

 

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 السٌاحً السٌاحً 

22 

 

الفصل التاسع, مهنة االرشاد,  2

 التعلٌم والتدرٌب والترخٌص

, االرشاد مهنة, التاسع الفصل

 والترخٌص والتدرٌب التعلٌم

 امتحان شهري امتحان شهري

23 

 

 

 نقاش اسئلة وامثلة  واالتٌكٌت االتصال مهارات واالتٌكٌت لمهارات االتصا 2

24 

 

التدرٌب على مهارات االرشاد  2

 السٌاحً

 االرشاد مهارات على التدرٌب

 السٌاحً

 نقاش محاضرات

 

25 

برامج  تؤهٌل المرشدٌن مدة  2

 السٌاحٌٌن

 المرشدٌن تؤهٌل  برامج مدة

 السٌاحٌٌن

 نقاش اسئلة وامثلة

26 

 

مشاكل وتحدٌات مهنة االرشاد  2

 السٌاحً

 االرشاد مهنة وتحدٌات مشاكل

 السٌاحً

 نقاش محاضرات

تطوٌر برامج المرشدٌن  2 27

 السٌاحٌٌن

 المرشدٌن برامج تطوٌر

 السٌاحٌٌن

 امتحان شهري امتحان شهري

      



 االطالع على احدث الكتب والمإلفات فً مجال  االرشاد السٌاحً -1

 توجه من اجل العمل على تطوٌر مإلف منهجً ٌالئم تخصص االرشاد السٌاحً -2

التواصل مع الشركات والمنظمات السٌاحٌة للتعرف على اهم المشاكل التً ٌعانً منها العاملٌن فً صناعة السٌاحة و العمل التخاذ  -3

 اجراءات حل هذه المشاكل ومشاركة الطلبة فً هذا العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 

 

 

 

 االدارة واالقتصادجامعة الكوفة /كلٌة  .المإسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 تارٌخ العراق القدٌم .اسم /رمز المقرر3

 جماعً .اشكال الحضور المتاحة4

 2621/ 2626 .الفصل/السنة5

 ساعة /السنة66 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 2621 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

تعرٌف الطالب بؤهمٌة دراسة تارٌخ العراق القدٌم ومعرفة تلك الحقبة التؤرٌخٌة الزاخرة  -1
 بؤثارها وحضارتها

 تعرٌف الطالب بالتطور الزمنً الذي طرأ على تلك العصور -2

 تعرٌف الطالب بالتؤثٌرات البارزة لألثار الحضارٌة المتبقٌة من تلك الحقبة -3

 الجذور التارٌخٌة لتارٌخ العراق القدٌم تحفٌز الطالب على معرفة -4

 التعرف على العمر التارٌخً لتلك االثار واالزمنة التً تعود الٌها-5

 دراسة ابرز الممالك واالمبراطورٌات التً ظهرت فً تلك الفترة -6

 

َىفش وصف انممشس هزا اَجاصا ممرضُا ألهم خصائص انممشس ومخشجاخ انرعهم 

انمرىلعح مه انطانة ذحمُمها مثشهىا عما ارا كان لذ حمك االسرفادج انمصىي مه فشص 

 والتذ مه انشتظ تُىها وتُه وصف انثشوامج . انرعهم انمراحح.



 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم16

 االهداف المعرفٌة-أ
 التعرف على حضارة العراق القدٌم وأهمٌتها فً قطاع السٌاحة -1أ
معرفة المراحل واالحداث التً مرت بها تلك  الحضارة وقدرة الطالب على التمٌٌز  -2أ

واالدراك المعرفً للتعرف على ابرزها اثرا وذات تؤثٌر اٌجابً فً احٌاء ودعم قطاع السٌاحة 
 فً بلدنا العزٌز .

 اتٌة الخاصة بالمقرراألهداف المهار -ب
 تمكٌن الطالب من معرفة وفهم اساسٌات مادة تارٌخ العراق القدٌم -1ب
 تمكٌن الطالب من مهارات التفكٌر العلمً واالستنتاج -2أ
 التعرف على اهم الضغوط والعقبات التً تواجه الطالب والسعً لتقلٌلها. -3أ

 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات -1
 التقارٌر-2
 الحلقات النقاشٌة -3
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الشهرٌة التحرٌرٌة-1
 االمتحانات الشفوٌة-2

 الواجبات البٌتٌة
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 التسلسل المنطقً لالفكار -1
 الموضوعٌة فً المناقشات-2
 التحلٌل المنطقً-3
 العصف الذهنً -4
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات -1
 التقارٌر-2
 الحلقات النقاشٌة -3
 

 طرائق التقٌٌم

 
 التسلسل المنطقً لالفكار -1
 الموضوعٌة فً المناقشات-2
 التحلٌل المنطقً-3
 العصف الذهنً -4

 

 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بالتخصص . -1د

 مهارات استخدام االنترنٌت والٌة البحث االلكترونً . -2د



 

 

 .بنٌة المقرر11

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

عرض مفردات المادة والخطة  البرنامجاالطالع على  2 1
 الدراسٌة على الطلبة

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

اسئلة شفهٌة 
ٌومً واسئلة 

 تحرٌرٌة شهرٌا

القاء  مصادر دراسة التارٌخ القدٌم مصادر دراسة التارٌخ القدٌم 2 2
محاضرة 
 ومشاركة

=   = 

االسماء التارٌخٌة لبالد وادي   2 3
 الرافدٌن

 

 القاء
محاضرة 
 ومشاركة

=  = 

اهم األدوار الحضارٌة  2 4
والعصور التارٌخٌة للحضارة 

 العراقٌة القدٌمة

 

اهم األدوار الحضارٌة 
والعصور التارٌخٌة للحضارة 

 العراقٌة القدٌمة
 

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=  = 

القاء  عصور ماقبل التارٌخ  2 5
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

 الشبٌه بالكتابًالعصر   2 6
 

القاء 
المحاضرة 

مع 
 المشاركة

=  = 

   امتحان الشهر االول  2 7
 العصور التارٌخٌة  2 8

 
القاء 

محاضرة 
 ومشاركة

=    = 

 التحرٌات والتنقٌبات االثرٌة  2 9
 

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=  = 

 =  =القاء  السومريون  2 16



 
 

محاضرة 
 ومشاركة

 القاء السومريون  2 11
محاضرة 
 ومشاركة

=  = 

 االكديون  2 12
 

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=  = 

13 2   
 

 سرجون االكادي وانجازاتو

 
 

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=   = 

 ساللة اور الثالثة  2 14

 
القاء 

محاضرة 
 ومشاركة

= =  = 

 العصر البابلً القدٌم  2 15
 

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=  = 

 الثانًامتحان الشهر   2 16
 

  

القاء  االمورٌون  2 17
محاضرة 
 ومشاركة

=    = 

 عصر حمورابً وانجازاته  2 18
 

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

اسئلة شفهٌة ٌومٌا 
واسئلة تحرٌري 

 شهرٌا

القاء  ========  2 19
محاضرة 
 ومشاركة

=     = 

 خلفاء حمورابً  2 26
 

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=    = 

القاء  هذا العصر ابرز خصائص  2 21
محاضرة 
 ومشاركة

=   = 

22 2  =======   

القاء  امتحان الشهر االول  2 23
محاضرة 
 ومشاركة

=      = 

القاء  االشورٌون  2 24
محاضرة 
 ومشاركة

=     = 
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 مقدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة تؤلٌف: طه باقر المقررة المطلوبةالكتب 

 

  المراجع الرئٌسٌة )المصادر
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها-أ

 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(

 القدٌم تؤلٌف: د. قٌس الجنابً األدنىالشرق 

 تارٌخ العراق القدٌم تؤلٌف: محمد بٌومً مهران

 
  االلكترونٌة,مع االنترنٌتالمراجع  -ب

 

 

 

 المقرر نموذج وصف

 

 

 

القاء  =========  2 25
محاضرة 
 ومشاركة

=    = 

القاء  ===========  2 26
محاضرة 
 ومشاركة

=     = 

القاء  ===========  2 27
محاضرة 
 ومشاركة

=     = 

القاء  ===========  2 28
محاضرة 
 ومشاركة

=     = 

القاء  ===========  2 29
محاضرة 
 ومشاركة

=       = 

القاء  مراجعة ونقاش  2 36
محاضرة 
 ومشاركة

=       = 
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   امتحان الشهر الثانً 

      

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج . المتاحة.



 

 كلٌة االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المإسسة التعلٌمٌة1
 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2
 جغرافٌة سٌاحٌة .اسم /رمز المقرر3
 االلكترونً .اشكال الحضور المتاحة4
 سنوي .الفصل/السنة5
 66 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6
  .تارٌخ اعداد هذا الوصف7
 .أهداف المقرر 8

تعرٌف الطلبة بالمجاالت التطبٌقٌة التً تختص بها الجغرافٌة السٌاحٌة من اجل تطوٌر  -1
 الحدٌثة تمهارات الطلبة بما ٌنسجم مع التطورا

دراسة البٌئة الطبٌعٌة والبشرٌة مع تحدٌد افضل واشهر المواقع ذات الجذب السٌاحً  -2
 العالمً واالقلٌمً والمحلً

تعرٌف الطلبة بؤهمٌة دراسة التنوع االٌكولوجً للحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة مع تحدٌد اهم  -3
 االنواع المعرضة لالنقراض ومدى تؤثٌرها على المحٌط البٌئً . 

العمل المستمر على التفسٌر والتحلٌل للظاهرة السٌاحٌة مما ٌعزز من الفهم الكامل للطلبة  -4
 ٌة فً البحث عن العلل واالسباب وزٌادة قدراتهم االبداع

تكوٌن صورة واضحة للطلبة عن اهمٌة دراسة الجغرافٌة السٌاحٌة من حٌث تناول مفردات  -5
 حدٌثة وجدٌدة تعمل على مالئمة التطورات الجدٌدة الحالٌة 

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 16
 االهداف المعرفٌة-أ

ان ٌتعرف الطالب على ابرز المواقع السٌاحٌة فً العراق والعالم المتقدم من اجل  -1أ -1
 تعزٌز الجوانب المعرفٌة للطلبة .

مناقشة المواضٌع ذات العالقة فً تنمٌة و قدرات ومهارات الطلبة من خالل البحث عن  -2
 المفاهٌم الحدٌثة المتعلقة بالجغرافٌة السٌاحٌة.

نظمات العالمٌة مثل منظمة السٌاحة العالمٌة , ومناقشة القضاٌا االطالع على ابرز الم - 3
 المهمة فً الجوانب السٌاحٌة .  

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 تحفٌز الطلبة على المناقشة المستمرة فً طرح االفكار خالل المحاضرة. -1
ا ٌولد لدى العمل على اعتماد مختلف االسالٌب فً طرٌقة شرح المحاضرة مم -2

الطلبة االستماع الى طرق جدٌدة فً طرٌقة االلقاء وهذا ٌساعد فً تطوٌر مهارات 
 الطلبة

االعتماد فً تحلٌل وتفسٌر النتائج على المصادر الحدٌثة مما ٌساعد الطلبة فً  -3
 االنفتاح على العالم الخارجً

( واالستشعار عن G.I.Sمساعدة الطلبة فً استخدام التقنٌات الحدٌثة مثل تقنٌة ) -4

 ( من اجل مواكبة التطورات الحدٌثة فً الجامعات العالمٌةG.P.Sبعد وتقنٌة )
( وهذا ٌعمل على تحفٌز الطلبة  Microsoft PowerPointاستخدام العرض االلكترونً ) -5

فً استخدام الحاسوب , فضالً عن العرض الفٌدٌوهات الذي ٌنمً طاقات ومهارات الطلبة فً 
 والتفسٌر والوصول الى نتائج علمٌة دقٌقةالتحلٌل 



 طرائق التعلٌم والتعلم
 محاضرات االلكترونٌة  -
 حلقات نقاشٌة االلكترونٌة  -
 تقارٌر  -

 
 طرائق التقٌٌم

 امتحانات االلكترونٌة  -
 نقاشات وافكار -

 واجبات ٌكلف بها الطلبة
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج

 التسلسل المنطقً لالفكار  -1ج
 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج

 العصف الذهنً -4ج
 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 تحفٌز الطلبة فً اتباع طرق حدٌثة فً التحلٌل والتفسٌر -1
تقدٌم بعض الحلول الواقعٌة عن الخدمات السٌاحٌة من خالل االستفادة من التجارب  -2

 العالمٌة 
 لذهنً فً طرح بعض االسئلة ذات العالقة بالجغرافٌة السٌاحٌة .اتباع طرٌقة العصف ا

 
 

  

 

 

 .بنٌة المقرر11
 مخرجات التعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
 اسم الوحدة/او

 الموضوع
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

نبذة مختصرة عن تارٌخ  2  .1
 العراق

 شرح محاضرات عرض المفردات على الطلبة

الموقع الجغرافً و اثره فً  2  .2
 خلق المناطق السٌاحٌة

 مناقشة محاضرات 

 مناقشة محاضرات  العراق ) المساحة و الحدود( 2  .3

 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 تطوٌر المجاالت البحثٌة فً مواقع االنترنت واالطالع على المصادر الحدٌثة. -1د
 االطالع على المجالت العالمٌة واالستفادة منها. -2د
 االستفادة من االفكار والمتغٌرات العلمٌة ذات العالقة بالجغرافٌة السٌاحٌة . -3د
 استخدام المواقع ذات االستخدامات البحثٌة مثل مواقع المجالت العراقٌة والعربٌة واالجنبٌة . -4د

بة من خالل استخدام التطبٌقات االلكترونٌة الحدٌثة  مثل تقنٌات العمل المستمر على تطوٌر مهارات الطل -5د

 (Microsoft PowerPoint( , وطرق العرض فً شاشات العرض باستخدام)spssالبرامج االحصائٌة )

 -2د



 

 

 عرض فٌدٌو محاضرات  التركٌب الجٌولوجً 2  .4
 عرض فٌدٌو محاضرات  االرضٌةدراسة التضارٌس  2  .5
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  منطقة السهل الرسوبً 2  .6
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  منطقة الهضبة الصحراوٌة 2  .7
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  المنطقة الجبلٌة 2  .8
اثر استعماالت االرض فً  2  .9

 االغراض السٌاحٌة
 عرض فٌدٌو محاضرات 

 مناقشة محاضرات  دراسة مناخ العراق 2  .16
امتحان     

 شهري
 امتحان شهري

 عرض فٌدٌو محاضرات  الغطاء النباتً   .11
 عرض فٌدٌو محاضرات  الثروة الحٌوانٌة 2  .12
 عرض فٌدٌو محاضرات  دراسة اهمٌة المصادر المائٌة 2  .13
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  انواع المصادر المائٌة 2  .14
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  االنهار 2  .15
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  الٌنابٌع و العٌون المائٌة 2  .16

 امتحان شهري محاضرات    
 عرض فٌدٌو محاضرات  البحٌرات الطبٌعٌة و الصناعٌة 2  .17
 عرض فٌدٌو محاضرات  السدود و الخزانات 2  .18
 تحلٌل ومناقشة  محاضرات  المٌاه الباطنٌة 2  .19
دراسة اهمٌة النقل البري )  2  .26

 السكك الحدٌدٌة( –السٌارات 
امثلة وتجارب  محاضرات 

 علمٌة
تجارب عالمٌة  محاضرات  دراسة النقل الجوي و البحري 2  .21

 فً مجال النقل
 امثلة وشرح محاضرات  دراسة العناصر االثرٌة 2  .22
 شرح وامثلة محاضرات  دراسة العناصر التارٌخٌة 2  .23
 تحلٌل ومناقشة محاضرات  دراسة العناصر الدٌنٌة 2  .24
 عرض فٌدٌو محاضرات  دراسة العناصر الثقافٌة 2  .25
 امثلة ومناقشة محاضرات  دراسة العناصر االقتصادٌة 2  .26
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  دراسة العناصر االجتماعٌة 2  .27
 شرح وتحلٌل محاضرات  دراسة العناصر الفنٌة 2  .28
االنشطة العمرانٌة و مظاهر  2  .29

 التقدم
 امثلة وتحلٌل محاضرات 

التطور العمرانً للمدن  2  .36
 السٌاحٌة

 مناقشة وتحلٌل محاضرات 

التوزٌع المكانً للخدمات و  2  .31
 االنشطة السٌاحٌة

 مناقشة وتحلٌل محاضرات 

التخطٌط السٌاحً للمدن  2  .32
 السٌاحٌة

 مناقشة وتحلٌل محاضرات 

 امتحان شهري امتحان شهري     .33
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ابراهٌم خلٌل , الجغرافٌا السٌاحٌة " تطبٌقات على  , بظاظو -1 الكتب المقررة المطلوبة  -1

الوطن العربً, الطبعة االولى , مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع , 
 . 2616عمان , االردن ,

فإاد , الجغرافٌة السٌاحٌة , الطبعة االولى , دار , بن غضبان  -2
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ضراء فً القطاع الفندقً تعزٌز مفهوم الممارسات الخ -3
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 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً
 

ٌعتمد خطة تطوٌر خطة المقرر الدراسً من خالل الدراسات المٌدانٌة ذات الصلة بحقل التخصص المعرفً مما 
ٌعزز قدرات الطلبة فً االطالع والتعرف على المقومات السٌاحٌة ذات االثر الفاعل والمإثر فً استقطاب 

على تنمٌة واستثمار القطاع السٌاحً السٌاح والتؤثٌر على زٌادة معدالت التدفق السٌاحً , مما ٌنعكس اثره 
 بالشكل االمثل 
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 جامعة الكوفة /كلٌة االدارة واالقتصاد .المإسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 سلوك السائح  .اسم /رمز المقرر3

 جماعً .اشكال الحضور المتاحة4

 2621/ 2626 .الفصل/السنة5

.عدد الساعات الدراسٌة 6
 )الكلً(

 ساعة /السنة66

 2621 اعداد هذا الوصف.تارٌخ 7

 جامعة الكوفة /كلٌة االدارة واالقتصاد .المإسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 

 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 16

 االهداف المعرفٌة-أ
 التعرف على اهمٌة سلوك السائح فً قطاعات السٌاحة. -1

المنظمات السٌاحٌة االعالمٌة فً المجالٌن السٌاحً و سلوك السائح  دراسة آلٌات تطوٌر وتنمٌة 
 العراقفً  بالدرجة االولى 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج -ب -1
 التعرف على طبٌعة  العالقة بٌن السٌاح واالرشاد السٌاحً  .  -2
ها على الوضع العام اقتصادٌا اهمٌة دعم سلوك السائح  وتنمٌة مقدراتهم  واثر -3

 واجتماعٌا وثقافٌاً.
تطوٌر عمل الشركات السٌاحٌة من تدرٌب واقامة ندوات تتعلق بكٌفٌة التعامل مع  -4

 السائح  فً السٌاحة .

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا إٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

لكل مقرر ضمن وٌصاحبه وصف  تحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة.

 البرنامج



 التعرف على اهم ضغوطات العمل  والسعً الى تقلصٌها الى اقل قدر ممكن  -5
فً المنظمات السٌاحٌةمن اجل  كٌفٌة التعرف على  االتجاهات السٌاحٌة  المستخدمة  -6

 انجاح مجال القطاع السٌاحً فً البلد

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر -

 

 طرائق التقٌٌم

 
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 تقارٌر -

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج -
مشاكل واقعٌة وربطها بالمادة العلمٌة وطرحها بترتٌب وتسلسل تعلٌم الطلبة البحث عن  -

 منطقً .
حث الطلبة على موضوعٌة فً المناقشات حول التحدٌات التً تواجهها وسائل االعالم  - -

 العراقٌة ولوصول الى الحلول المناسبة 
 تعلم الطرق الصحٌحة تجاه نجاح السٌاحة فً البلد  -
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 تعلٌم الطلبة آلٌة التفكٌر باسلوب علمً والتحلٌل واالستنباط. -
 تحفٌز الطلبة الٌجاد مشاكل واقعٌة وحلها بطرٌقة علمٌة. -
 العصف الذهنً الذي منح الطلبة فرصة لطرح افكارهم ومناقشتها. -
 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة -

 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الشهرٌة. -
 والمفاجؤة.االمتحانات الٌومٌة  -
 اعداد تقارٌر حول موضوع معٌن فً مادة الموارد البشرٌة.  -
 اسئلة شفوٌة  -
 طرح اسئلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب -

 

 

 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بالتخصص. -1د -
 مهارات استخدام االنترنٌت وآلٌة البحث االكترونً. -2د -
 مهارات اعداد سٌرة ذاتٌة . -3د -



 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 طشق انرعهُم انرمهُذَح و انطشق انحذَثح و االنكرشووُح

 

 طرائق التقٌٌم

 اسئلة شفوٌة  -
 تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب طرح اسئلة -

 
 
 

 . بنٌة البرنامج11

 المرحلة الدراسٌة
 

 رمز المقرر او المساق
 

 اسم المقرر او المساق
 

 الساعات المعتمدة
 

 عملً نظري

مخرجات  الساعات  االسبوع
التعلم 

 المطلوبة 

 طرٌقة التقٌٌم  طرٌقة التعلٌم  اسم الوحدة /الموضوع

1 
 

االطالع  2
على البرنامج 

 الدراسً

عرض مفردات المادة 
على الطلبة والخطة الدراسٌة 

 بغٌة االتزام بتنفٌذها

 ال ٌوجد محاضرات

2 
 

نظرة عامة  2
عن سلوك 

 السائح  

الفصل االول: مفهوم 
 وطبٌعٌة سلوك السائح  

التطور التارٌخً -
 لسلوك السائح 

 مرحلة  اولى -
 مرحلة ثانٌة -
 مرحلة ثالثة -

 نقاش محاضرات

3 
 

مفهوم السلوكٌات  - 2
 المستخدمة فً السٌاحة 

 مفهوم سلوك السائح -

 نقاش وامتحان كأختبار محاضرات 

4 
 

اسباب  2
واهمٌة دراسة 
سلوك السائح  

. 

الفصل الثانً: اهمٌة سلوك 
 السائح .

الخصائص المتعلقه بسلوك -
 السائح. 

راسة سلوك \اسباب د - 
 السائح .

محاضرات 
 ومناقشات

 نقاش

 
5 

اسباب واهمٌة سلوكٌات  2
 السائح فً عمل المنظمات  .

انواع السلوكٌات  -
 المستخدمة 

الخصائص  -
االساسٌة لسلوك 

 السائح

 نقاش محاضرات 

6 
 

 امتحان مفاجئ محاضرات  الحاجات االساسٌة للسائح  . 2

 نقاش عصف ذهنً انواع الحاجات    7

8 
 

 امتحان تحرٌري امتحان تحرٌري 1امتحان   2

9 
 

2  
نماذج سلوك 

دوافع -الفصل الثالث: 
 االساسٌة للسائح  .

 نقاش محاضرات 



 السائح 
 
 

 مفهوم الدوافع   -
 عالقة الدافعٌة بالدوافع  .-

16 
 

عالقة الدوافع بسلوك   2
 السائح بعمل المنظمات 

اهمٌة الدوافع فً عمل -
 المنظمات السٌاحٌة  

محاضرات 
 ومناقشة

نقاش وحضور عمل 
تطبٌقً فً كلٌة االثار التابعه 

 لجامعة الكوفة

 نقاش امتحان ٌومً  الدافعٌة فً السٌاحة  .  2 11

12 
 

دراسة  2
سلوك السائح 

كادة مهمة 
لتجزئة السوق 

السٌاحً 
  دراسة حالة 

الفصل الرابع:  
 االتجاهات النفسٌة للسائح 

 مفهوم االتجاهات -
 خصائص االتجاهات 
 مكونات االتجاهات 

مشاهد ثمثٌلٌة فٌدٌوٌة  محاضرات 
عن مهارات االداء لدى الطالب 

 السٌاحً

13 
 

تغٌٌر االتجاهات فً  2
 العمل السٌاحً 

شروط تغٌٌر -
 االتجاهات 

  

محاضرات 
 + مناقشات

 ٌومًامتحان 

14 
 

وظائف االتجاهات فً  2
 العمل السٌاحً  .

طبٌعة االتجاهات فً -
 العمل السٌاحً 

امثلة عملٌة 
 + فدٌو تصوٌري

 نقاش

15 
 

امتحان  2امتحان   2
 تحرٌري

 امتحان تحرٌري

 الكورس الثانً 

سٌكولو 2 1
 جٌة التعلم  

 الفصل الخامس:  .
 تعرٌف التعلم  -
 منحنى التعلم . -
 التعلم . خصائص-

 نقاش محاضرات 

2 
 

 نظرٌات التعلم .- 2
 نظرٌة التعلم بالخطأ -
نظرٌة التعلم -

 باالستبصار
 التعلم بالتقلٌد .-

 امتحان ٌومً+ نقاش محاضرات 

3 
 

العوامل  2
المؤثرة فً 

اكتساب 
السلوك 

السٌاحً 
  بالتعلم 

 الفصل السادس:  

اهمٌة  -
 السلوك المتعلم 

دور علم  -
النفس فً فاعلٌة 
 العقاب السٌاحً   

-  . 

محاضرات 
 + نقاش

 نقاش

4 
 

عالقة التدرٌب    - 2
 بنظرٌة التعلم  

 االدارك   -

 محاضرات

5 
 

الفرق  - 2
بٌن االدراك 

 واالنتباه  
الفرق   -

بٌن االدراك 
 واالحساس  .

محاضرات 
 + نقاش

 نقاش

6 
 

 شروط االدراك  2
سٌر مراحل االدراك  -

 السٌاحٌة واهمٌتها العلمٌة  .

امثلة عملٌة 
+ جلسة عصف 

 ذهنً

 مناقشات

 امتحان تحرٌريامتحان  1امتحان   2 7



 تحرٌري 

8 
 

2  
االدراك 

 السٌاحً  

الفصل السابع: 
 االنتقاء االدراكً .
المؤثرات  -

 االدراكٌة 
التظٌم  -

 االدراكً .
 

مناقشات + 
 محاضرة

9 
 

الصور  - 2
الذهنٌة فً 

 االدراك السٌاحً 
مظاهر  -

االدراك فً 
 السلوك 

 امتحان ٌومً + نقاش محاضرات 

16 
 
 

2  
االشراف 
 والقٌادة  

 الفصل الثامن:  
مفهوم القٌادة  -

 وتعرٌفاتها 
الفرق بٌن القائد  -

 والرئٌس 
مصادر القوة فً  -

 القٌادة االدارٌة   

 نقاش محاضرات

11 
 

بعض النظرٌات   - 2
التً درست السلوك 

 القٌادي   
اسلوب القٌادة  -

 االدارٌة الناجحة 

 محاضرات
 + نقاش

 نقاش

12 
 

طرق حل  2
المشكالت 

االدارٌة  التً 
قام بها 

االعالمٌون من 
ومدى اهمٌتها 

 للسائح 

 الفصل التاسع:  . -
 االشراف    -
 السلوك االشرافً    -
 

محاضرات 
 + نقاش

 نقاش

13 
 

مراجعة  - 2
للمحاضرات 

السابقة واعادة 
المعلومات بشكل 

 مفٌد 

محاضرات 
 + نقاش

 نقاش

امتحان  2امتحان  -  2 14
 تحرٌري

 امتحان تحرٌري

سفرة علمٌة  -  2 15
للعتبة المقدسة 

للتعرف على اهم 
 سلوكٌات السائح 

  

 .فً الكورس الثانً ٌقسم الطلبة الى مجموعات متساوٌة و بمستوٌات علمٌة مختلفة بغرض القاء المحاضرة والنقاش مع الطلبة واستاذة المادة 

 

 

 

 



 

 

 .التخطٌط للتطور الشخص12ً

1-  

 .سهىن انسائحاالطالع عهً احذز انكرة وانمؤنفاخ فٍ مجال اد -2

 انعمم فٍ انمؤسساخ انسُاحُح انحذَثح.جاسٌ انعمم عهً ذطىَش مؤنف مىهجٍ َالئم  -3

 أكساب مهاساخ انرعهم انزاذٍ نهطهثح وانرٍ ذمكىهم مه ذحُس معهىماذهم انعهمُح تانرخصص. -4

 

 .معٌار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد (13

 
 العلمً وفق الطاقات االستٌعابٌة للكلٌات. قبول مركزي من وزارة التعلٌم العالً واالبحث -
 المعدل لخرٌجً الدراسة االعدادٌة الفرع العلمً. -

 

 .اهم مصادر المعلومات عن البرنامج14

 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 

 

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المإسسة التعلٌمٌة1

 

 ال ذىجذ انكرة انممشسج انمطهىتح  -1

علم  النفس السٌاحً مفاهٌم (" 1226نبٌلة صالح السامرائً ), سامرائًال -3 المراجع الرئٌسٌة )المصادر -2

 " وتطبٌقات 

 

 انكرة وانمشاجع انرٍ َىصً تها -أ

 ,...(انرماسَش,انمجالخ انعهمُح)

 مصادر رسمٌة معتمدة من قبل الكلٌة او الجامعة 

 مصادس معرمذج مه لثم جامعح انكىفح وانمكرثح انمشكضَح   مع االورشوُد,انمشاجع االنكرشووُح -ب

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج  المتاحة.



 السٌاحة  .القسم العلمً/المركز2

 التنمٌة السٌاحٌة المستدامة .اسم /رمز المقرر3

 الكترونً .اشكال الحضور المتاحة4

  2621-2626 .الفصل/السنة5

 66 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 14/6/2621 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

 .أهداف المقرر 8

 التعرٌف بطبٌعة ومجاالت عمل السٌاحة المستدامة واهمٌتها فً تنمٌة اقتصاد البلد . -

كٌفٌة الحصول على المعلومات التً تساعد فً تحدٌد االحتٌاجات المستقبلٌة لتنمٌة السٌاحة  -
 واستدامتها .

 واستدامتها.التعرف على اثر الوسائل التكنولوجٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة فً تنمٌة السٌاحة  -

التعرف على نقاط القوة والضعف فً البٌئة الداخلٌة والخارجٌة والعمل على معالجة نقاط  -
 الضعف وتعزٌز نقاط القوة لتحقٌق مٌزة تنافسٌة فً القطاع السٌاحً .

التعرف على كٌفٌة خلق حصة سوقٌة فً مجال القطاع السٌاحً مع االخذ بنظر االعتبار  -
 مجتمع والبٌئة وضمان حق االجٌال المستقبلٌة .تحقٌق الفائدة لل

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 16

 االهداف المعرفٌة-أ
 التعرف على اهمٌة السٌاحة المستدامة فً القطاع المحلً واالجنبً للسٌاحة . -1أ
 اق .دراسة الٌات تنمٌة السٌاحة المستدامة فً القطاع السٌاحً فً العر -2أ
 تطوٌر المقدرات لدى الطلبة لمعالجة ومواكبة التغٌٌرات التً تحصل فً القطاع السٌاحً. -3أ
توجٌه الطالب وحثه على االلتزام بؤخالقٌات المهنة التً ٌمارسها عند التعامل مع زمالئه  -4أ

 والسواح فً بٌئة العمل .

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 تخطٌط وتحدٌد متطلبات السٌاحة المستدامة التً تهم البلد . -1ب
 تحلٌل وتحدٌد معاٌٌر السٌاحة المستدامة . -2ب
 معرفة اهم وافضل طرق تقٌٌم االداء من اجل التعزٌز والمعالجة لتحقٌق سٌاحة مستدامة . -3ب
 تحدٌد مستوى تطبٌق السٌاحة المستدامة فً القطاع السٌاحً فً العراق . -4ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات الكترونٌة -
 تسجٌالت فدٌوٌة -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر -

 

 طرائق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 المناقشات  -
 تقارٌر -

 



 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
العلمٌة وطرحها بترتٌب وتسلسل تعلٌم الطلبة البحث عن مشاكل واقعٌة وربطها بالمادة  -1ج

منطقً , وحثهم على الموضوعٌة فً المناقشات حول واقع القطاع السٌاحً ومدى استدامته فً 
 البٌئة العراقٌة.

 التسلسل المنطقً لألفكار -2ج
 الموضوعٌة فً المناقشات -3ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -4ج
 العصف الذهنً -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

 تعلٌم الطلبة الٌة التفكٌر والتحلٌل واالستنباط من خالل طرح االسئلة.  -
 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة. -
 لشركات سٌاحٌة متعاونة وداعمة. زٌارة علمٌة مٌدانٌة -
 وسائل إٌضاحٌة )بوسترات(. -
 غٌرها. -

 طرائق التقٌٌم

 الفكرٌة لكل طالب.طرح اسئلة تطبٌقٌة )كدراسة حالة( للواقع ومالحظة االجابات  -
 اسئلة شفوٌة . -
 االمتحانات الٌومٌة . -
 االمتحانات الشهرٌة . -

  

 

 

 

 

 .بنٌة المقرر11

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

طرٌقة  /الموضوعاسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع
 التعلٌم 

 طرٌقة التقٌٌم 

 ال ٌوجد  محاضرات عرض مفردات المادة على االطالع على البرنامج  2 1

 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بالتخصص. -1د

 كترونً.لاستخدام االنترنٌت وآلٌة البحث االمهارات  -2د

 مهارات القراءة والتعرف على معلومات عامة . -3د

 -4د

 



الطلبة والخطة الدراسٌة  الدراسً 
 لاللتزام بها .

2 
 

 نقاش محاضرات الفصل االول / السٌاحة الفصل االول / السٌاحة  2

3 
 

مفهوم السٌاحة  2
 وخصائصها وانواعها

مفهوم السٌاحة 
 وخصائصها وانواعها

 امتحان ٌومً محاضرات

4 
 

اهمٌة السٌاحة , اهداف  2
 السٌاحة 

اهمٌة السٌاحة , اهداف 
 السٌاحة

امتحان 
 شهري

امتحان 
 شهري

 
5 

تحدٌات السٌاحة , مبادئ  2
 السٌاحة 

تحدٌات السٌاحة , مبادئ 
 السٌاحة

 نقاش محاضرات

 
6 

الفصل الثانً / التنمٌة  2
 السٌاحٌة المستدامة 

الفصل الثانً / التنمٌة 
 السٌاحٌة المستدامة

 نقاش محاضرات

7 
 

مفهوم التنمٌة السٌاحٌة  2
 المستدامة 

مفهوم التنمٌة السٌاحٌة 
 المستدامة

 امتحان ٌومً محاضرات

8 
 

مإشرات التنمٌة  2
 المستدامة

مإشرات التنمٌة 
 المستدامة

امتحان 
 شهري

امتحان 
 شهري

9 
 

 نقاش محاضرات انواع االستدامة انواع االستدامة  2

16 
 

اهمٌة السٌاحة على  2
 مستوى العالم 

اهمٌة السٌاحة على 
 مستوى العالم

 نقاش محاضرات

 
11 

الفصل الثالث / التمكٌن  2
السٌاحً المستدام 

 واهمٌته 

الفصل الثالث / التمكٌن 
السٌاحً المستدام 

 واهمٌته

 عصف ذهنً محاضرات

12 
 

مراحل التمكٌن السٌاحً  2
 المستدام 

مراحل التمكٌن السٌاحً 
 المستدام

اسئلة 
 وامثلة

 اسئلة وامثلة

 
13 

اسس ومعاٌٌر عملٌة  2
 التمكٌن السٌاحً

اسس ومعاٌٌر عملٌة 
 التمكٌن السٌاحً

 نقاش محاضرات 

14 
 

شروط تحقٌق التمكٌن  2
 السٌاحً 

شروط تحقٌق التمكٌن 
 السٌاحً 

 امتحان امتحان 

اهداف التمكٌن السٌاحً  2 15
 المستدام

اهداف التمكٌن السٌاحً 
 المستدام

 نقاش محاضرات

16 
 

الفصل الرابع/ النظام  2
 البٌئً ومكوناته 

 نقاش محاضرات النظام البٌئً ومكوناته 

17 
 

اسئلة  مفهوم البٌئة  مفهوم البٌئة  2
 وامثلة 

 نقاش

     عطلة نصف السنة  

18 
 

 نقاش محاضرات مكونات البٌئة وتقسٌماتها مكونات البٌئة وتقسٌماتها 2

19 
 

 نقاش محاضرات عالقة االنسان بالبٌئة  عالقة االنسان بالبٌئة  2

26 
 

الفصل الخامس / السٌاحة  2
 البٌئٌة 

 نقاش محاضرات السٌاحة البٌئٌة 



 

 .البنٌة التحتٌة12
 ال ٌوجد  الكتب المقررة المطلوبة  -3
 التنمٌة:  هللا عطا النبً عبد فاروق و عراقً إبراهٌم محمد. د.أ المراجع الرئٌسٌة )المصادر -4

 تقوٌمٌة دراسة"  العربٌة مصر جمهورٌة فً المستدامة السٌاحٌة
 والفنادق للسٌاحة العالً المعهد" اإلسكندرٌة محافظة على بالتطبٌق
 .اإلسكندرٌة السٌوف – اآللً والحاسب

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 العلمٌة,التقارٌر,...()المجالت 

مثنى طه الحوري, إسماعٌل محمد علً الدباغ: مبادئ السفر 
والسٌاحة, مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, عمان, 

 .2661األردن, 
ماهر عبد العزٌز توفٌق: صناعة السٌاحة, دار زهران للنشر  -

 .22-21ص.  -, ص1997والتوزٌع, عمان, األردن, 
سعٌد محمد المصري: إدارة وتسوٌق األنشطة الخدمٌة " المفاهٌم  - 

 .2661مصر, , الدار الجامعٌة, اإلسكندرٌة, " واإلستراتٌجٌات
: التخطٌط السٌاحً فً عثمان محمود غنٌم و بنٌتا نبٌل سعد -

سبٌل تخطٌط مكانً شامل ومتكامل, الطبعة الثانٌة, دار صفاء 
 .2663للنشر والتوزٌع, 

  راجع االلكترونٌة,مع االنترنٌتالم -ب

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 االطالع على احدث الكتب والمإلفات فً مجال السٌاحة واستدامتها. -4
 جاري العمل على تطوٌر مإلف منهجً ٌالئم العمل فً المإسسات السٌاحٌة الحدٌثة. -5
التواصل مع الشركات والمنظمات السٌاحٌة للتعرف على اهم المشاكل التً ٌعانً منها االفراد فً بٌئة  -6

21 
 

 محاضرات محاضرات مفهوم السٌاحة البٌئٌة  مفهوم السٌاحة البٌئٌة  2

22 
 

محاور عمل السٌاحة  2
 البٌئٌة 

محاور عمل السٌاحة 
 البٌئٌة 

امتحان 
 شهري

امتحان 
 شهري

23 
 
 

اسئلة  مكونات السٌاحة البٌئٌة  مكونات السٌاحة البٌئٌة  2
 وامثلة 

 نقاش

24 
 

 نقاش محاضرات السٌاحة البٌئٌة عناصر عناصر السٌاحة البٌئٌة 2

 
25 

اسئلة  ضرورة السٌاحة البٌئٌة  ضرورة السٌاحة البٌئٌة  2
 وامثلة

 نقاش

26 
 

 نقاش محاضرات قواعد السٌاحة البٌئٌة  قواعد السٌاحة البٌئٌة  2

عالقة السٌاحة البٌئٌة  2 27
 بالسٌاحة المستدامة 

عالقة السٌاحة البٌئٌة 
 بالسٌاحة المستدامة 

امتحان 
 شهري

امتحان 
 شهري

   اهمٌة السٌاحة البٌئٌة اهمٌة السٌاحة البٌئٌة 2 29

السٌاحة البٌئٌة من اشكال  2 36
 السٌاحة المستدامة

السٌاحة البٌئٌة من اشكال 
 السٌاحة المستدامة

  



 العمل التخاذ اجراءات حل هذه المشاكل ومشاركة الطلبة فً هذا العمل.
 
 

 

 نموذج وصف  المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 

 جامعة الكوفة /كلٌة االدارة واالقتصاد .المإسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 اللغة الفارسٌة  .اسم /رمز المقرر3

 الكترونً  .اشكال الحضور المتاحة4

 2621/ 2626 .الفصل/السنة5

 66 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 2621/6/27 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

  اهداف المقرر-8

 التعرف على طرٌقة تلفظ حروف  اللغة الفارسٌة   -

 دراسة قواعد اللغة الفارسٌة -

 دراسة ضمائر اللغة الفارسٌة  -

 دراسه  الزمن الماضً والمضارع  -

 دراسة األرقام واالعداد -

 دراسة فً المتون والقطع الخارجٌة  -

 محادثة و مصاحبة  -

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 9

 االهداف المعرفٌة-أ

التی تمکنيم من التفاىم والتخاطب مع السياح تعلٌم الطالب على اهمٌة اللغة الفارسٌة  --1أ
 ومعرفو احتياجاتيم

 تعلٌم الطالب على اهمٌة اللغة الفارسٌة -2أ 

عمی اجاده المغات االجنبيو فی تقديم الخدمات وعمی تهٌؤة الطالب وجعلهم قادرٌن -3أ
 ن الخارج البداختالف انواعيا لمسياح الوافدين م

 

تعلم المتوقعة ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 



 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

التی تمکنيم من التفاىم والتخاطب مع السياح تعلٌم الطالب على اهمٌة اللغة الفارسٌة  --1ب
 ومعرفو احتياجاتيم

 معرفة اهم وافضل الطرق لتعلٌم اللغة الفارسٌة .-2ب 

االجنبيو فی تقديم الخدمات وعمی عمی اجاده المغات تهٌؤة الطالب وجعلهم قادرٌن - 3ب
 اختالف انواعيا لمسياح الوافدين من الخارج البد

 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة ) المحادثة او المصاحبة (  -3
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الشهرٌة التحرٌرٌة -1
 االمتحانات الشفوٌة -2
 ت البٌتٌةالواجبا-3
 واجبات ٌكلف بها الطالب فً كل محاضرة-4
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 تعلٌم الطلبة طرق تعلم اللغة الفارسٌة  -1
 حث الطلبة على المناقشات والمحادثات فً اللغة الفارسٌة واالبتعاد عن اللغة العربٌة -2
 تعلٌم الطلبة على السعً بؤسلوب علمً لتعلم اللغة الفارسٌة -3
 تحفٌز الطلبة الٌجاد مواضٌع واقعٌة ومناقشتها بالللغة الفارسٌة  -4
 
 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة )المحادثة او المصاحبة (  -3
 واجبات ٌكلف بها الطالب  -4
 
 

 ئق التقٌٌمطرا

 



 امتحانات تحرٌرٌة  -1
 أسئلة شفوٌة -2
 واجبات ٌكلف بها الطالب -3
  طرح أسئلة باللغة الفارسٌة لكل طالب  -4

 

 

 

 .بنٌة المقرر11

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

مقدمه حول اللغه  2 1
 الفارسٌه

مقدمه حول اللغه 
 الفارسٌه

 الٌوجد محاضرات 

 نقاش محاضرات أهمٌة اللغة الفارسٌة  الدرس األول  2 2

قواعد اللغه الفارسٌه ,  الدرس الثانً 2 3
جمله اسمٌه, ماضی 

 ساده

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

کلمات جدٌده, افعال  2+1الدرس  2 4
 الفارسٌه

امتحان  محاضرات
 شهري

قواعد اللغه الفارسٌه  الثالثالدرس  2 5
جمله اسمٌه, مضاف 
ومضاف الٌه صفت 

 موصوف.

 نقاش محاضرات

قطعه خارجٌه , اسئله  الدرس الثالث 2 6
 عن القطعه

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً 

انواع ضماٌر, کلمات  الدرس الرابع  2 7
 جدٌده.

 نقاش محاضرات

اشهر السنه , اعداد,  - الدرس الخامس  2 8
 جدٌده   تمارٌن

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

 امتحان  امتحان  متن ٌعرف نفسة   5+4+3الدرس  2 9

 امتحان شفوي محاضرات افعال الفارسٌه   -مکالمه  الدرس السادس 2 16

کلمات جدٌده , االسماء  الدرس السادس 2 11
 واالسئله.

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 مهارات البحث عن الكتب والمواضٌع ذات صلة باللغة الفارسٌة -1د

 مهارات استخدام االنترنٌت والٌة البحث االلكترونً -2د

 

 

 



 

 .البنٌة التحتٌة12
،دار النشر ياسين، 9191احسان قبول، تعمم المغو الفارسيو ، الكتب المقررة المطلوبة  -1

قواعد , معاکسات  الدرس السابع 2 12
 )مخالف(

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

قواعد اللغه الفارسٌه,  الدرس السابع 2 13
 إوالضمائر الس

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

   عطلة                    عطلة     

 نقاش  محاضرات    الدرس الثامن  2 14

,  قواعد اللغه الفارسٌه الدرس الثامن  2 15
 المضارع االستمراري 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

المضارع االستمراري  الدرس الثامن  2 16
 وكٌفٌت صٌاغته   

 امتحان شفوي  محادثة 

قواعد اللغه الفارسٌه ,  الدرس التاسع  2 17
استخدامات الحال 

 +صفت  زمن الحال .

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

زمن  –كل ٌوم  –متن  الدرس التاسع  2 28
 الحال 

 نقاش محاضرات

قواعد اللغه الفارسٌه ,  الدرس العاشر 2 19
 االفعال المرکبه

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

قطعه الساعة   , اسئله  الدرس العاشر 2 26
 عن القطعه

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

مکالمه )مصاحبه(  الدرس الحادي عشر  2 21
 ,کلمات جدٌده  

 نقاش محادثة 

 نقاش محاضرات -کلمات وافعال , اسئله  الدرس الحادي عشر 2 22

قطعه فصول السنة  ,  الدرس الحادي عشر  2 23
 اسئله عن القطعه

امتحان 
 شهري 

نقاش + 
 واجب بٌتً

امتحان  امتحان شهري    11+16+9+8الدرس  2 24
 شهري

 امتحان  

 قواعد اللغه الفارسٌه الدرس الثانً عشر 2 25
 أدوات اإلشارة 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

مکالمه )مصاحبه (  الدرس الثالث عشر 2 26
 عامه

 نقاش محادثة 

قواعد اللغه الفارسٌه  الدرس الثالث عشر 2 27
الجملة الخبرٌة 

 واالستفهامٌة 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

قطعه خارجٌه , اسئله  الدرس الرابع عشر 2 28
) فصول  عن القطعه

 السنة ( 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

 امتحان  امتحان   14+13+12الدرس  2 29



 الطبعو الثالثو، طيران، ايران.

  المراجع الرئٌسٌة )المصادر -2
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ

 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(
جعفری، فاطمو، قواعد والقراءه فی المغو الفارسيو لغير االيرانين، 

:دار النشر طيران، جامعو طيران، مرکز تعمم الفارسيو 4192
 العالمی، ايران.

  المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب

 

 الدراسً.خطة تطوٌر المقرر 13

 
 االطالع على احدث الكتب التً تخص اللغة الفارسة -1
 جاري العمل على تطوٌر مإلف منهجً للغة الفارسٌة-2
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


